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Κανονισµο΄ς 2666/2000 (1)). ∆εδοµε΄νης της δικαιολογηµε΄νης ανησυχι΄ας που ΄εχει προκληθει΄ στην ευρωπαϊκη΄
κοινη΄ γνω΄µη απο΄ το «Συ΄νδροµο των Βαλκανι΄ων», γιατι΄ δεν ανατι΄θεται στον εν λο΄γω Οργανισµο΄ να ασχοληθει΄ µε
το θε΄µα της αποκατα΄στασης του περιβα΄λλοντος και της ταυτο΄χρονης ενηµε΄ρωσης και συνδροµη΄ς στους τοπικου΄ς
πληθυσµου΄ς;
(1) ΕΕ L 306 της 7.12.2000, σελ. 1.

Απα΄ντηση του κ. Patten εξ ονο΄µατος της Επιτροπη΄ς
(30 Μαρτι΄ου 2001)
Όπως γνωρι΄ζει το Αξιο΄τιµο Με΄λος του Κοινοβουλι΄ου, οι ΄ερευνες για το αποκαλου΄µενο «συ΄νδροµο των
Βαλκανι΄ων» συνεχι΄ζονται σε δια΄φορα φο΄ρα. Το UNEP (Προ΄γραµµα των ΗΕ για το περιβα΄λλον) και η κοινοτικη΄
επιτροπη΄ του α΄ρθρου 31 κατε΄ληξαν στο συµπε΄ρασµα ο΄τι δεν υπα΄ρχει α΄µεσος κι΄νδυνος για το περιβα΄λλον και την
υγει΄α. Σε περι΄πτωση που αποφασιστει΄ να εφαρµοστου΄ν ειδικα΄ κοινοτικα΄ προγρα΄µµατα αποκατα΄στασης του
περιβα΄λλοντος για το σκοπο΄ αυτο΄, ει΄ναι πολυ΄ πιθανο΄ ο΄τι η ο Ευρωπαϊκο΄ς Οργανισµο΄ς Ανασυγκρο΄τησης θα
ει΄ναι αρµο΄διος για την υλοποι΄ηση αυτω΄ν των κοινοτικω΄ν προγραµµα΄των και για την σχετικη΄ ενηµε΄ρωση. Ωστο΄σο,
΄ ν στους κατοι΄κους των περιοχω
΄ ν ο΄σον αφορα΄ θε΄µατα δηµο΄σιας
η κυ΄ρια ευθυ΄νη για την παροχη΄ πληροφοριω
υγει΄ας και περιβα΄λλοντος ανη΄κει στις κυβερνη΄σεις των εκα΄στοτε κρατω΄ν. Τα περιβαλλοντικα΄ θε΄µατα αποτελου΄ν,
εφο΄σον υπα΄ρχει κα΄ποια σχε΄ση, αναπο΄σπαστο τµη΄µα των προγραµµα΄των που εφαρµο΄ζει ο Οργανισµο΄ς, σε
συµφωνι΄α µε το α΄ρθρο 2, παρα΄γραφος 2, εδα΄φιο δ, του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 2666/2000 του Συµβουλι΄ου
της 5ης ∆εκεµβρι΄ου 2000 για την παροχη΄ βοη΄θειας προς την Αλβανι΄α, τη Βοσνι΄α-Ερζεγοβι΄νη, την Κροατι΄α, την
΄ ην Γιουγκοσλαβικη΄ ∆ηµοκρατι΄α της Μακεδονι΄ας, για
Οµοσπονδιακη΄ ∆ηµοκρατι΄α της Γιουγκοσλαβι΄ας και την πρω
΄ ν (ΕΟΚ) αριθ. 3906/
την κατα΄ργηση του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1628/96 και για την τροποποι΄ηση των κανονισµω
89 και (ΕΟΚ) αριθ. 1360/90, και των αποφα΄σεων 97/256/ΕΚ και 1999/311/ΕΚ.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0154/01

(2001/C 235 E/144)

υποβολη΄: Alexandros Alavanos (GUE/NGL) προς την Επιτροπη΄
(31 Ιανουαρι΄ου 2001)
Θε΄µα: Ευ΄ρυθµη λειτουργι΄α του Οργανισµου΄ Ανασυγκρο΄τησης των Βαλκανι΄ων
Ο Οργανισµο΄ς Ανασυγκρο΄τησης των Βαλκανι΄ων ΄εχει επεκτει΄νει τις δραστηριο΄τητε΄ς του στη Σερβι΄α και το
΄ ν υπηρεσιω
΄ ν στην
Μαυροβου΄νιο. Για να ανταποκριθει΄ στα καθη΄κοντα΄ του απαιτει΄ται η δηµιουργι΄α σχετικω
Ποτγκο΄ριτσα και το Βελιγρα΄δι. Η Επιτροπη΄ µπορει΄ να παρα΄σχει πληροφορι΄ες για τη στελε΄χωση αυτω΄ν των
΄ ν; Πω΄ς θα γι΄νουν οι προσλη΄ψεις στις δυ΄ο περιοχε΄ς και πω΄ς θα εξασφαλισθει΄ η διαφα΄νεια;
υπηρεσιω
Γιατι΄ η Επιτροπη΄ προ΄τεινε τη µει΄ωση των συνεδρια΄σεων του ∆ιοικητικου΄ Συµβουλι΄ου της επιτροπη΄ς του α΄ρθρου
10 του Κανονισµου΄ 2666/2000 (1), απο΄ 12 σε 4 για το 2001, τη στιγµη΄ που ο ο΄γκος εργασι΄ας πολλαπλασια΄ζεται λο΄γω επε΄κτασης των αρµοδιοτη΄των της στις προαναφερο΄µενες περιοχε΄ς;
(1) ΕΕ L 306 της 7.12.2000, σελ. 1.

Απα΄ντηση του κ. Patten εξ ονο΄µατος της Επιτροπη΄ς
(23 Μαρτι΄ου 2001)
Όπως το Αξιο΄τιµο Με΄λος γνωρι΄ζει, η Ευρωπαϊκη΄ Υπηρεσι΄α Ανασυγκρο΄τησης αποτελει΄ αυτο΄νοµη υπηρεσι΄α µε
πλη΄ρη ανεξαρτησι΄α ο΄σον αφορα΄ τις διοικητικε΄ς και διαχειριστικε΄ς της λειτουργι΄ες. Όσον αφορα΄ την εγκατα΄σταση
΄ ν της κε΄ντρων στο Βελιγρα΄δι και στην Ποντγκο΄ριτσα, η Υπηρεσι΄α ΄εχει η΄δη αρχι΄σει την
των επιχειρησιακω
στελε΄χωση΄ της απο΄ προ΄σωπα µε την καλυ΄τερη δυνατη΄ κατα΄ρτιση προκειµε΄νου να εφαρµο΄σουν στην περιοχη΄ τα
προγρα΄µµατα παροχη΄ς κοινοτικη΄ς βοη΄θειας. Οι περισσο΄τερες απο΄ τις θε΄σεις που προβλε΄πονται για΄υτα΄ τα δυ΄ο
επιχειρησιακα΄ κε΄ντρα ΄εχουν η΄δη δηµοσιευτει΄ στον διεθνη΄ τυ΄πο και στα websites της Επιτροπη΄ς και της Υπηρεσι΄ας.
΄ νει σε τακτα΄ διαστη΄µατα το διοικητικο΄
Ο διευθυντη΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς Υπηρεσι΄ας Ανασυγκρο΄τησης ενηµερω
΄ πους της Επιτροπη΄ς και των κρατω
΄ ν µελω΄ν, σχετικα΄ µε
συµβου΄λιο της Υπηρεσι΄ας που απαρτι΄ζεται απο΄ εκπροσω
το επι΄πεδο στελε΄χωσης και µε τις διαδικασι΄ες προσλη΄ψεων που ακολουθει΄ η Υπηρεσι΄α. Οι περισσο΄τερο προ΄σφατες
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πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε την προ΄οδο της διαδικασι΄ας των προσλη΄ψεων παρασχε΄θηκαν απο΄ τον διευθυντη΄ κατα΄ τη
συνεδρι΄αση του διοικητικου΄ συµβουλι΄ου, η οποι΄α πραγµατοποιη΄θηκε στην Θεσσαλονι΄κη στις 15 ∆εκεµβρι΄ου του
2000 και κατα΄ τη δια΄ρκεια της οποι΄ας εγκρι΄θηκε ΄ενας νε΄ος πι΄νακας προσωπικου΄ (33 διεθνει΄ς και 61 τοπικοι΄
υπα΄λληλοι για το Βελιγρα΄δι και 7 διεθνει΄ς και 10 τοπικοι΄ υπα΄λληλοι για την Ποντγο΄ριτσα).
Οι διατα΄ξεις του α΄ρθρου 10 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 2666/2000 του Συµβουλι΄ου της 5ης ∆εκεµβρι΄ου 2000
σχετικα΄ µε την παροχη΄ βοη΄θειας προς την Αλβανι΄α, τη Βοσνι΄α και Ερζεγοβι΄νη, την Κροατι΄α, την Οµοσπονδιακη΄
∆ηµοκρατι΄α της Γιουγκοσλαβι΄ας και την Πρω΄ην Γιουγκοσλαβικη΄ ∆ηµοκρατι΄α της Μακεδονι΄ας, για την κατα΄ργηση
΄ ν (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89 και αριθ. 1360/
του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1628/96 και την τροποποι΄ηση των κανονισµω
90 και των αποφα΄σεων 97/256/ΕΚ και 1999/311/ΕΚ δεν εφαρµο΄ζονται για το διοικητικο΄ συµβου΄λιο της
Υπηρεσι΄ας αλλα΄ για τη διαχειριστικη΄ επιτροπη΄ που συστη΄θηκε βα΄σει του προγρα΄µµατος CARDS. Όσον αφορα΄
τον αριθµο΄ των συνεδρια΄σεων του διοικητικου΄ συµβουλι΄ου, η Επιτροπη΄ ακολου΄θησε τις αρχε΄ς που ορι΄ζονται στο
α΄ρθρο 4 παρ. 9 του κανονισµου΄ αριθ. 2667/2000 του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε την Ευρωπαϊκη΄ Υπηρεσι΄α
Ανασυγκρο΄τησης (1) ο΄που προβλε΄πεται ο΄τι το διοικητικο΄ συµβου΄λιο συγκαλει΄ται απο΄ τον προ΄εδρο κα΄θε φορα΄
που αυτο΄ κρι΄νεται αναγκαι΄ο και τουλα΄χιστον µι΄α φορα΄ ανα΄ τρι΄µηνο. Ο κανονισµο΄ς αυτο΄ς θεσπι΄στηκε απο΄ το
΄ νησε µε την Επιτροπη΄ ο΄τι επιχειρησιακα΄ θα η΄ταν αποδοτικο΄τερο αν το διοικητικο΄
Συµβου΄λιο, το οποι΄ο συµφω
συµβου΄λιο συνεδρι΄αζε κα΄θε 3 µη΄νες παρα΄ κα΄θε 4 εβδοµα΄δες.
Εντου΄τοις, δεδοµε΄νου ο΄τι η Επιτροπη΄ προεδρευ΄ει του διοικητικου΄ συµβουλι΄ου της Υπηρεσι΄ας, δυ΄ναται, αν το
επιβα΄λλει ο φο΄ρτος εργασι΄ας η΄ α΄λλοι λο΄γοι, να προτει΄νει τη διεξαγωγη΄ προ΄σθετων συνεδρια΄σεων η΄ συνεδρια΄σεων
µεγαλυ΄τερης δια΄ρκειας. Συνεδρια΄σεις ει΄ναι επι΄σης δυνατο΄ να συγκαλου΄νται και υ΄στερα απο΄ σχετικη΄ αι΄τηση του
΄ ν.
διευθυντου΄ του Οργανισµου΄ η΄, τουλα΄χιστον, της απλη΄ς πλειοψηφι΄ας των µελω
(1) ΕΕ L 306 της 7.12.2000.
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ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0158/01
υποβολη΄: Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) προς την Επιτροπη΄
(31 Ιανουαρι΄ου 2001)

Θε΄µα: ΕΤΠΑ: οι πιστω΄σεις που δεν φθα΄νουν στο πανεπιστη΄µιο της Μα΄λαγα
Επε΄νδυση εν αναµονη΄. Σα΄υτη΄ την κατα΄σταση ευρι΄σκονται µερικα΄ απο΄ τα πλε΄ον επει΄γοντα σχε΄δια της σηµερινη΄ς
οµα΄δας διοι΄κησης του πανεπιστηµι΄ου της Μα΄λαγα (UMA, Ισπανι΄α), τα οποι΄α εξαρτω΄νται, η΄δη απο΄ της
΄ σεων ΕΤΠΑ.
παρελθου΄σης ανοι΄ξεως, απο΄ την χορη΄γηση των πιστω
Σε αυτη΄ν την ανακοι΄νωση προε΄βη προς την Συ΄γκλητο
΄ σεις υ΄ψους δυ΄ο
ζη΄τησε για την προσεχη΄ διετι΄α πιστω
΄ ν ερευνω
΄ ν, στο κε΄ντρο
διατεθου΄ν στο κε΄ντρο ιατρικω
Ανδαλουσι΄ας, καθω΄ς και στα δι΄κτυα επικοινωνι΄ας και
ανωτε΄ρω πανεπιστηµι΄ου.

ο Πρυ΄τανης του πανεπιστηµι΄ου της Μα΄λαγα, το οποι΄ο
΄ ν απο΄ το ΕΤΠΑ, οι οποι΄ες θα
δισεκατοµµυρι΄ων πεσετω
αρµοδιο΄τητος της UMA στο Τεχνολογικο΄ Πα΄ρκο της
αγορα΄ς εξοπλισµου΄ για τις ερευνητικε΄ς υπηρεσι΄ες του

΄ σεων ΕΤΠΑ για το πανεπιστη΄µιο
Μπορει΄ να αναφε΄ρει η Επιτροπη΄ ποια ει΄ναι η αιτι΄α της καθυστε΄ρησης των πιστω
της Μα΄λαγα, στην οποι΄α αναφε΄ρθηκε και ο Πρυ΄τανης του εν λο΄γω πανεπιστηµι΄ου, και σε ποιο βαθµο΄ θα
µπορου΄σαν να επιλυθου΄ν τα προβλη΄µατα που εµποδι΄ζουν τη χρησιµοποι΄ηση των πιστω΄σεων για τους προαναφερθε΄ντες σκοπου΄ς;

Απα΄ντηση του κ. Barnier εξ ονο΄µατος της Επιτροπη΄ς
(15 Μαρτι΄ου 2001)
΄ ν ταµει΄ων για τα ΄εργα στην Ανδαλουσι΄α εξαρτα΄ται, καταρχη΄ν,
Η συγχρηµατοδο΄τηση στο πλαι΄σιο των διαρθρωτικω
απο΄ την ΄εγκριση εκ µε΄ρους της Επιτροπη΄ς του Κοινοτικου΄ Πλαισι΄ου Στη΄ριξης (ΚΠΣ) για τις ισπανικε΄ς περιφε΄ρειες
΄ ς και των α΄λλων
του στο΄χου 1, του ολοκληρωµε΄νου Επιχειρησιακου΄ Προγρα΄µµατος (ΕΠ) της Ανδαλουσι΄ας καθω
΄ ν προγραµµα΄των ο΄σον αφορα΄ την ΄ερευνα, την ανα΄πτυξη και τις καινοτοµι΄ες. Στη συνε΄χεια, οι
πολυπεριφερειακω
εθνικε΄ς αρχε΄ς πρε΄πει να επεξεργαστου΄ν το συµπλη΄ρωµα προγραµµατισµου΄, το οποι΄ο πρε΄πει να επιβεβαιωθει΄ απο΄
την Επιτροπη΄ παρακολου΄θησης των διαφο΄ρων παρεµβα΄σεων.
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